
Dateالتاريخ

Cardholder Nameأسم صاحب البطاقة

Payroll IBAN No. (29 digits)رقم تعريف الحساب المصرفي للرواتب )29 رقم( 

يرجى االنتباه أنه يجب إبالغ البنك عن المعاملة / المعامالت المشكوك في صحتها في 
غضون ٤٥ يومًا من تاريخ الكشف.

Please Note: Notification of disputed transactions
MUST be sent within 45 days from the statement date.

Payroll Card Number (last 4 digits)رقم بطاقة الرواتب )٤ األرقام االخيرة(

.Transaction DateNoتاريخ المعاملةName of Merchant/ATM/POSاسم التاجر/صراف آلي/نقاط البيعAmount (QAR)المبلغ )ر.ق(رقم

-١1.

-22.

-٣3.

-٤4.

-٥5.

:Please select one of the following optionsالرجاء إختيار أحد الخيارات التالية:

 لم يتم التعرف على هذه المعاملة
 الرجاء تزويدي بمزيد من التفاصيل

Transaction not recognised 
Please provide more details

Unauthorised/Not participated in this transactionمعاملة غير مصرح  بها / تم تحري هذه المعاملة

Card Block Date  تاريخ إيقاف البطاقة

YesI confirm that the card was always in my possessionنعمNoالأوكد أن البطاقة كانت دائمًا في حوزتي

Duplicated transactionمعاملة متكررة

Cash not dispensed from ATMالنقد لم يتم صرفه من جهاز الصراف اآللي

Cash partially dispensed from ATMتم صرف المبلغ جزئيًا من الصراف اآللي

Claimed amountالمبلغ المطالب بهTransaction amountمبلغ العملية

Expected date of receiptServices/Goods not receivedتاريخ االستالم المفترضلم يتم استالم البضاعة / الخدمة

Refund receipt dateRefund credit not receivedتاريخ االستالم المتوقعلم يتم استالم المبلغ المسترد

 Date of cancellationCancelled recurringتاريخ اإللغاءتم إلغاء إشتراك / عضوية متكررة
membership/subscription

Cancellation codeCancelled transactionرمز / رقم اإللغاءتم إلغاء المعاملة

Paid by other means (proof of payment by other means enclosed)قد تم الدفع بطرق آخرى غير البطاقة )مرفق دليل على ذلك(

المبلغ الصحيح هوالمبلغ الذي تم قيده غير صحيح
)مرفق دليل على المبلغ الصحيح(

Correct Amount is
(proof of correct amount enclosed)

Incorrect amount billed

Other reasons/Additional commentsأسباب أخرى/ مالحظات آخرى

Mobileرقم الجوالE-mailالبريد اإللكتروني

اتعهد بصحة هذا الكشف حيال أي استفسارات قانونية الحقًا من قبل البنك / سلطات إنقاذ 
القانون )إن وجدت( وأنا أدرك أن التحقيق يستغرق زمنًا قد يمتد لمدة ١80 يومًا للوصول إلى 
نتيجة ، ويحتفظ البنك بحقه في إلغاء و/أو سحب أي إيداع تم مؤقتًا من قبله في حساب 

البطاقة بهذا الخصوص.

I endorse that I shall stand by the truth of this statement for subsequent 

legal enquiries by the bank/law enforcement authorities (if any). I understand 

that the investigation may take up to 180 days to resolve and that the bank 

reserves the right to reverse any interim credit given in this regard.

 Bank Supervisor’sتوقيع المسؤول
Signature

Cardholder Signatureتوقيع حامل البطاقة

Company Stampختم الشركة

Payroll Card Dispute/Claim
بطاقة الرواتب - اسـتـمـارة طــلب إعتراض/مطالبة
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